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Výklad ako veľký sloh si napíšete na dvojhárok, keď sa vrátite do školy. 

Takže si ten koncept poriadne pripravte! 

 

Slovenský jazyk – učebnica str. 47. Napíšte si poznámky v zelenom rámčeku 

dole Zapamätajte si. Nadpis bude Neživotné podstatné mená m. rodu 

zakončené na –ál. Potom vypracujte cvičenie 48/4a,b do cvičného zošita 

 

Literatúra str. 32 – 35. Prečítajte si úryvok Ramzes Syn svetla. Je to historický 

román. Takže vypracujte aj rozbor ukážky: lit. druh, forma, žáner, téma, hl. 

myšlienka, postavy, prostredie, obdobie.  

Nezabudnite aj na 5-bodovú osnovu: 1. úvod, 2. zápletka, 3. vrchol, 4. obrat, 5. 

rozuzlenie. 

 

MATEMATIKA 

Pokračujeme príkladmi na využitie  PYTAGOROVEJ VETY . Keď sa vrátite do školy, bude 

písomka s typmi príkladov, aké sú v nasledujúcich cvičeniach. 

 

ŠTVRTOK 

 

1) Uhlopriečky v kosoštvorci sú na seba kolmé a rozpoľujú sa. Vypočítaj obvod a obsah 

kosoštvorca, v ktorom sú uhlopriečky dlhé  10 cm a 24 cm. 

 

2) Základňa rovnoramenného trojuholníka má dĺžku 6 m, k nej príslušná výška má dĺžku m. 

Vypočítajte obvod trojuholníka. 

 

3) Rovnoramenný lichobežník má základne 1,8 m a 0,9 m. Rameno má dĺžku 0,6 m. 

Vypočítaj výšku, obsah a obvod lichobežníka. 

 

4) Obsah pravouhlého trojuholníka je 20 cm2, jeho odvesna meria 17 cm. Vypočítajte obvod 

trojuholníka. 

 

5) Vypočítajte dĺžku tetivy, ktorá je od stredu kružnice s polomerom 13 cm vzdialená 8 cm.  

 

 



PIATOK 

 

Úlohy budú z Pracovného zošita: strany 32, 33 

 

Ďalšie cvičenia: 

 

1. Obdĺžnik ABCD má dĺžku 6 cm a šírku 5 cm. Vypočítaj dĺžku jeho uhlopriečky.  

 

2. Vypočítaj obsah a obvod rovnostranného trojuholníka, ktorého strana má dĺžku 6 cm. 

 

3. Uhlopriečky v kosoštvorci sú na seba kolmé a rozpoľujú sa. Vypočítaj obvod a obsah  

kosoštvorca, v ktorom sú uhlopriečky dlhé  a) 10 cm a 24 cm      b) 18 mm a 80 mm. 

 

4. Rovnoramenný trojuholník má základňu dlhú 6 cm a ramená majú dĺžku 5 cm. Vypočítaj 

obsah a obvod trojuholníka.   

 

CHÉMIA 

Opakovanie: 

 Pracovný zošit s.62/1, 63/2,3,4,5 – samostatne vypracovať 

 

Nové učivo - do zošita si prepíšte poznámky: 

Vyjadrovanie zloženia roztokov. 

Hmotnostný zlomok. 

V chémii i v bežnom živote vyjadrujeme zloženie roztokov hmotnostnými percentami  

napr.  

V kuchyni používame 8 % roztok cukru. 

To znamená, že 100 g roztoku octu obsahuje                8g kyseliny octovej  

                                                                                        92 g vody  (100g – 8g) 

V lekárničke má byť 3 % roztok peroxidu vodíka. 

To znamená, že  100 g roztoku peroxidu vodíka obsahuje               3 g peroxidu vodíka  

                                                                                                           97 g vody 



 

Pri výpočtoch sa namiesto percent používa veličina hmotnostný zlomok, značka w. 

Hmotnostný zlomok rozpustenej látky A v roztoku sa vypočíta ako podiel hmotnosti 

rozpustenej látky A v roztoku a celkovej hmotnosti roztoku. 

vzorec pre hmotnostný zlomok:  𝒘(𝑨) =  
𝒎(𝑨)

𝒎(𝑹)
             

 

w(A) – hmotnostný zlomok rozpustenej látky A v roztoku 

m(A) - hmotnosť rozpustenej látky A (v gramoch ) 

m(R) – hmotnosť celého roztoku   (v gramoch) 

 

Hmotnostný zlomok w nemá jednotku (bezrozmerné číslo) alebo sa prepočíta na percentá: (w 

vynásobíme hodnotou 100%,  w.100 ). 

Vieme , že roztok je zložený z rozpúšťadla (voda) a rozpustenej látky (A), preto pre hmotnosť 

celého roztoku platí:         

 m(R)= m(A) + m(vody)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m(A)= 5g                                 

m(R)= 100g 

m(vody)= 95g 

 



 

Anglický jazyk 

 

- 1. opísať učivo do zošita: 

Prvá podmienka 

First conditional 

 

If I have money, I will buy a car. 

If I don´t have money, I won´t buy a car. 

 

If it rains, I will stay at home.  

If it doesn´t rain, I won´t stay at home. 

 

If I am rich, I will buy a car. 

If I´m not rich, I won´t buy a car.  

 

- po IF NEDÁVAME WILL, dávame tam prítomný jednoduchý čas.  

 

- 2. do zošita si vypracujte: učebnica 23/4 celými vetami, 23/6- kvíz, najprv napr. 1b, 2c, 

potom rozpísať celými vetami 

- 3. pracovný zošit s.16/1,3 

- 4. učebnica s. 24- učivo Time and time prepositions – opíšte si do zošita pojmovú mapu 

(spidergram), dopíšte si predložku in do čísiel: 2,3,4, on do čísla:1,5, at do čísla: 6, zároveň 

dopíšte všade aj ďalšie dni, sviatky, mesiace a pod.  

- 5. do zošita si napíšte učivo:  

Dátumy 

Dates 

 

17.11.- 17 November (píšeme) 



  the seventeenth of November (čítame) 

 

- 6. pracovný zošit 18/2,3 

7. opísať do zošita: 25/5 Talking about arrangements/ Tvorenie dohôd a  

 

 

8. podľa počutia dajte vety v 24/3 do správneho poradia, napíšte vety do zošita 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit02/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

 

GEOGRAFIA 9 

 Prepíšte si nasledovné poznámky Obyvateľstvo a sídla  do zošita. Urobte si aj 

štátnu vlajku Austrálie a mapu štátov a teritórií Austrálie aj s ich hlavnými 

mestami.V pracovnom zošite si vypracujte stranu 10 a 11. 

 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit02/audio?cc=sk&selLanguage=sk


 

 

 



 

 



 

 


